
Prefeitura Municipal de Turmalina
AVENIDA LAURO MACHADO, 230 - CENTRO CEP 39.660-000 

- ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI MUNICIPAL N. 1.845, DE 31 DE AGOSTO 2.015

“Autoriza o Poder Executive a Celebrar Convenio com a 
Casa da Cultura de Turmalina para a Realizagao do XXX 
FESTUR e D& Outras Providencias."

A Camara Municipal de Turmalina, Estado de Minas Gerais, aprova e Eu, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte Lei.

Art. 1° - Fica o Poder Executive Municipal autorizado a celebrar Convenio com a Casa da 
„ Cultura de Turmalina. pessoa'jurldica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no 
"'■^CNPJ/MF, sob o n. 20.212.288/0001-75. com sede na Avenida Lauro Machado, n. 237 - 

Centro, em Turmalina/MG., no valor de at6 R$ 190.000,00 (cento noventa mil reais).

Art. 2° - Fica autorizada tambem a CaS& da Cultura de Turmalina;
I - A comercializacSo de 15 (quinze) barracas, com dimens5o e formato padrSo, a serem 
locadas em lugar pre-determinado conforme edital licitatbrio;
II - A comercializagao de todo o patrocinio a ser vendido para a realizaqSo do XXX 
Festival da Can<?ao em Turmalina.

Art. 3° - O Convenio objeto da presente Lei, vigorara ate 31 de dezembro de 2.015, 
podendo ser renovado, por igual period© atravbs de termo aditivo.

§ 1° - Para concretizaqSo do referido Convbnio serb repassado o montante de R$ 
190.000,00 (cento noventa mil reais), de acordo com a disponibilidade financeira da 
Prefeitura Municipal de Turmalina. *
§ 2° - Sera obrigatoria a movimentagSo financeira desta subvenp3o e outras receitas 
arrecadas, conforme artigos antecedentes, da mesma forma as despesas devem ser 
realizadas individualmente para cada servigo ou produtos adquirido, atravbs de emissSo 
de cheque ou transferbneias banebrias. cuja emitente e a Casa de Cultura de Turmalina.
§ 3° - A Casa da Cultura de Turmalina enviarb a Prefeitura Municipal e a Cbmara 
Municipal de Turmalina uma via da prestagao de contas de todos os recursos financeiros 
movimentados na realizagao do referido evento, conforme artigo 1° e 2°. no prazo de 30 
(trinta) dias apbs sua utilizagao.

Art. 4° - Os recursos necessaries para execugSo deste Convenio correr3o por conta de 
dotagbes especificas. consignadas no orgamento 2.015, n. 06.01.01.13.392.0026.2074. 
SubvengSo Casa da Cultura - 33504300 - Subvengbes Sociais, fonte 100, ficha 0474.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicagSo, revogando-se as disposigbes 
em contterio.
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Turmalina/MG., 31 de agosto de 2.015.

Prefeito Municipal


